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MŠ Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, PO
rozpis schváleného rozpočtu na rok 2022
účet
501 knihy,časopisy
tiskopisy
501 ostatní materiál

501
502
502
503
511

pomůcky
topení
elektřina
vodné
opravy

512 cestovné
518 poštovné
518 telefon
518 ostatní služby

518
521
549
551
558
501

ban.poplatky
DOPP
ost.náklady
odpisy
náklady DDHM
potraviny

částka v tisících
9,00 Kč

odborná literatura s věcnou souvislostí k práci v MŠ
drogerie,kancelářské potřeby,dekorace do tříd,velikonoční
vánoční výzdoba,zemina do truhlíků,krmení pro ptáčky,
sáčky do vysavače,nástěnky,samolepky,výtvarné potřeby,
baterie a ostatní drobný spotřební materiál,ochranné pomůcky
pedagogické pomůcky, hračky
náklady na vytápění budovy
náklady na spotřebu elektřiny v budově
náklady na spotřebu vody v budově a na zahradě
údržba zahrady, drobné opravy hudebních nástrojů,čištění
koberců,revize výtahů, revize elektrospotřebičů,drobné opravy
vodovodních rozvodů a elektrorozvodů,malování části budovy
proplacení cestovních náhrad při absolvování odborných
seminářů pro pedagogy
poštovné, které je součástí např.dodaných hraček
korespondence s rodiči, objednávky
telefonní poplatky,internet
aktualizace software,BOZP,srážková voda,stočné, DDNM,
licence na využívání programů,zpracování účetnictví a mezd
správa webových stránek,antivirový program
poplatky bance
dohody o provedení práce-drobná údržba, mytí oken
pojištění odpovědnosti
odpisy DHM dle odpisového plánu
hračky s použitelnosí delší než jeden rok, nábytek do tříd
potraviny

celkem:

180,00 Kč

60,00 Kč
210,00 Kč
100,00 Kč
30,00 Kč
170,00 Kč

1,00 Kč
1,00 Kč
28,00 Kč
283,04 Kč

8,00 Kč
44,00 Kč
7,50 Kč
88,46 Kč
150,00 Kč
350,00 Kč
1 720,00 Kč

602 stravné
602 úplatné
672 příspěvek ÚSC

350,00 Kč
150,00 Kč
1 200,00 Kč

celkem:
Od zřizovatele požadujeme na pokrytí nákladů 1.200.000,- Kč, úplatné předpokládáme
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1 700,00 Kč

Sheet1
vybrat ve výši 150.000,-Kč
Náklady na potraviny ve výši 350.000,- Kč by měly pokrýt výnosy z výběru stravného
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